
 

Opera på Skäret drivs av Kulturcentrum Ljusnarsberg, en ideell stiftelse vars syfte är att driva och utveckla den 
internationella operafestivalen på Skäret samt att medverka till utvecklingen av kommunens och regionens kulturliv. 
Opera på Skäret samarbetar med Ljusnarsbergs kommun, Regionförbundet, Länsmusiken, Länsteatern och 
Musikhögskolan i Örebro. Projektet stöds av privata sponsorer som The Barbro Osher Pro Suecia Foundation. 
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Urban Malmberg och Pavel Yankovsky klara för 
Barberaren i Sevilla på Opera på Skäret 
 
Nu är de sista rollerna besatta i Barberaren i Sevilla, sommarens föreställning på Opera på Skäret, 
operahuset vid sjön Ljusnaren i Bergslagen. Den meriterade svenske barytonen Urban Malmberg 
sjunger rollen som Bartolo och den unge vitryske barytonen Pavel Yankovsky sjunger Figaro. 
– Urban Malmberg är en stor sångare som vi tyvärr fått se allt för lite av i Sverige och 
Pavel Yankovsky hör till de allra bästa i sin generation i Vitryssland och Ryssland, säger 
Opera på Skärets konstnärlige ledare Sten Niclasson. 
 
Urban Malmberg är utbildad på Operahögskolan i Stockholm och har en lång karriär 
utomlands. Mellan 1983 och 1997 var han knuten till operahuset i Hamburg. Sedan 
1997 är Malmberg frilansande operasångare med världen som arbetsfält. Bland många 
roller kan nämnas Alberich i Rhenguldet, Amonasro i Aida, Escamillo i Carmen, Golaud 
i Pelléas och Mélisande och titelrollerna i Wozzeck. I rollen som Papageno i Trollflöjten 
blev det över 100 föreställningar i Hamburg och med gästspel på bland annat 
Bolsjojteatern i Moskva. 
 
– Det ska bli roligt att få sjunga i Sverige och på Opera på Skäret, som jag hört mycket 
bra om. Att spela så kallade buffaroller, som Bartolo, är också något jag gärna ägnar mig 
mera åt framöver, säger Urban Malmberg. 
 
Den unge vitryske barytonen Pavel Yankovsky, född 1979, är utbildad i både sitt 
hemland och i Ryssland på Rimsky-Korsakov-konservatoriet i St Petersburg. Sedan 
2010 är han ledande solist på operan i ryska Novosibirsk, där han under två säsonger har 
sjungit 16 olika roller, bland andra Scarpia i Tosca, Escamillo i Carmen, Germount i 
La Traviata och Marcello i La Bohème. 

Pavel Yankovsky har turnerat över världen med såväl operaföreställningar som 
konsertprogram. Rollen som Figaro blir hans första roll i Sverige. 
 
Urban Malmberg och Pavel Yankovsky alternerar i sina roller med Robert Hyman respektive 
Gocha Abuladze. Information om samtliga medverkande finns på www.operapaskaret.se/evenemang/medverkande 
 
Opera på Skäret firar tio år som operahus med en uppsättning av Rossinis komiska opera 
Barberaren i Sevilla, två jubileumskonserter på Stora scenen och en rad mindre konserter och andra 
evenemang. Totalt erbjuder sommarfestivalen 20 evenemang med framträdanden av en lång rad 
internationella operastjärnor. 

För ytterligare information, kontakta:  
Sten Niclasson, konstnärlig ledare. Telefon: 070–890 15 02. E-post: sten@operapaskaret.se.  
Jens Frejrud, pressansvarig. Telefon: 070–669 66 05. E-post: jens@operapaskaret.se.  
Mer information även på: http://www.operapaskaret.se. 
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